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حقوق شهروندی و مبانی آن 
آمنه زنگنه: از همان اول صبحی که از خانه خود خارج می شــویم تا خود را به محل 
کار برســانیم یا مایحتاج روزانه خود را تأمین کنیم، مجموعه ای از حقوق متقابل میان 
ما و شــهر و شــهروندان دیگر به وجود می آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» 
تعبیر می شــود؛ حقوقی که میان شــهر (محلی که در آن زندگی می کنیم)، شهروند و 
متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه ای سالم هدایتمان می کند. 
اصال ما چقدر با این حقوق متقابل آشــنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می کنیم 
و اصال آیا به طورکامل این حقوق در گســتره شــهری ما رعایت می شــود یا خیر؟ این 
ســؤاالتی است که این یادداشت در نظر دارد پاســخ آن را بیابد. حقوقی که به عنوان 
حقوق شــهروندی تعبیر می شــوند، حقوق نوپای جوامع مدرن امروز اســت که برای 
رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم. اگر بخواهیم ساده تر به این 
نکته بپردازیم، باید گفته شــود اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل 
جامعه به طور کلی عوض می شــود و اگر شــهروندان از حقوق اولیه شهروندی خود 
آگاه باشــند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف های طویلی 

جلوی دادگاه ها بســته خواهد شد، هرچند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو 
تنها روی کاغذ ممکن می نماید.

بررسی حقوق شهروندی
حقوق شــهروندی در کشــورهای اروپایی و آمریکایی زیرمجموعه علوم سیاســی 
(science Political) قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره 
امور کشــور اســت و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد و ازاین رو به حقوق سیاســی و 
حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می شــود. اما این معانی حقوق شهروندی 
را از حقوق بشــر چندان جدا نمی کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که 
اشتراکاتشان، تمایز را مشــکل می کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می توان ذکر 

کرد: (اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می گذارد).
۱. گیرنــده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشــر، موجودی اســت کــه با عضویتش در 
جامعه انسانی به عنوان جهان وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق 

شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

۲. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار 
داده و توصیه و فرمان می دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی 

را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می کند.
۳. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشــر عموما مابعدالطبیعه هســتند و ازاین رو کلی 
هســتند و ابهام های اساسی دارند، اما حقوق شــهروندی، ازآن رو که مستقیم با مردم 

و اجرا مواجهند دارای ابهام نیستند و براساس همان مبانی حقوقی ایجاد می شوند.
معنی و مفهوم اصلی حقوق شــهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انســان ها 
در بخش کالن جامعه اســت؛ بنابراین اصطالح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، 
پدیــده نوظهوری نمی تواند تلقی شــود، زیرا پیش از این در قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران و ســایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشــت ماده ای امام در سال۶۰ 
حقــوق مردم و حقوق عمومی تصریح شــده اســت که در محل و جــای خود به آن 
اشاره می شود. اصطالح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخش نامه 
رئیس وقت قوه  قضائیه در ۲۰ فروردین ســال۱۳۸۳ درباره رعایت حقوق شــهروندان 

وارد نظام حقوقی ایران شــد. مفاد بخش نامــه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق 
شهروندان در بعد قضائی است. امتیاز مهم دیگر بخش نامه در این است که بر رعایت 
جزئیات حقوق شــهروندان در مرحله های مختلف قضائــی از تعقیب تا صدور حکم 
تأکید شــده که در نوع خود اگر بی نظیر نباشــد، کم نظیر است. بنابراین نخستین قانون 
مربــوط به حقوق شــهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گســتره قضائی، 
ازحقوق شــهروندی حمایت کرد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که 
مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانون گذار با فاصله نزدیکی یعنی 
پنج ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی  های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، 
اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران کــرد. نکته حائز اهمیت در 
قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی عالوه بر گستره 
قضائی به سایر گستره های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و 

مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

اخـبـار  بـرگـزیـده

خانه ای پر از آگاهی و شادی برای کودکان داالهو
کتابخانه ای به یاد تکتم

بعضــی از آدم ها همچون نوری، روشــنایی بخش دنیای آدم های دیگر می شــوند 
و تکتــم هم یکی از همان ها بود؛ دختری که با ســن کم، دنیای کودکان آســیب دیده 
زیــادی را رنگا رنگ کرد و رفــت؛ رفتنی که تا ابد جای خالی آن در محالت دروازه غار و 

روستاهای کرمانشاه و برخی مناطق محروم دیگر حس خواهد شد.
«داالهو» جایی اســت که به دلیل وجود روســتاهای محــروم، تکتم معصومیان، 
مربی و معلم کودکان آســیب دیده، رفت و آمد زیادی به آن داشــت و حتی در آخرین 
خواســته هایش از تأســیس کتابخانــه ای در آن منطقه گفته بــود. کتابخانه ای برای 

بر جای گذاشتن رد پای نوری همیشگی از دختری که بهار بخش زندگی کودکان بود.
تکتم معصومیان در یکی از ماه  های تابستان با وداعی همیشگی، ما را سوگوار نبود 
خود کرد و حاال محمد رضا، برادر تکتم، با همراهی تیمی در کنار مؤسسه تاریخ ادبیات 
کودک، عزم ســاخت کتابخانه ای را جزم کردند. او درباره ماجرای تأسیس کتابخانه در 
محــالت محروم می گوید: آخرین جایی که تکتم رفت، داالهو و روســتاهای اطرافش 
بود. آنجا یک ســری مناطق با روستاهای کوچک است که مرکز همه آنها به بزمیر آباد 
می خورد. ما قصدمان این اســت که فعال اولین کتابخانه را آنجا تجهیز کنیم و یکی از 
چیزهایی که تکتم در وصیت نامه اش خواسته بود، تأسیس یک کتابخانه در آن مناطق 
بود و خودمان هم به این نتیجه رسیدیم که اگر اوضاع اقتصادی مان یاری کند، هر سال 
یک کتابخانه  در داالهو، سیستان وبلوچســتان، خراسان جنوبی و مناطق محروم دیگر 
تأســیس کنیم. این پروسه یک سواد مختص خودش را می خواهد و ما در بخش مالی 
آن بیشتر فعال هستیم و صفر تا صد این کار را به مؤسسه تاریخ ادبیات کودک سپردیم؛ 
یعنی از تجهیز کتابخانه، چینش کتاب و نوع کتاب و حتی صندلی ها بر عهده آنها ست. 

ما فقط بانی جریانات مالی آن هستیم.
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۰۳۶۸

شماره حساب: ۰۲۲۳۶۲۴۶۹۱۰۰۷

اسناد النه جاسوسی در کتاب های درسی 
پررنگ تر می شود

رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی گفت: فلسفه استکبارستیزی را با 
انتشــار بیشتر اسناد و تحلیل و بررســی همه جانبه آنها در کتب درسی، امری بر زمین 
مانده می دانیم؛ از این رو جانمایی مناســب برای درج بیشــتر اســناد النه جاسوسی در 
کتاب های درسی پررنگ تر می شود. به گزارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
حجت االسالم والمســلمین علی لطیفی در دیدار با دانشــجویان بســیجی دانشــگاه 
فرهنگیــان ضمن اعالم آمادگی بــرای اجرای فرمان رهبر معظــم انقالب و پرداختن 
بیشــتر به این موضوعات در کتب درســی افزود: اکنون در ۱۳ جلد از کتاب های درسی 
در مقاطع مختلف تحصیلی در۲۲ مورد به این موضوع پرداخته شــده است و گزارش 
آن بالفاصله تقدیم شــد و منتظر دریافت رهنمودهای ایشــان هستیم. در عین حال با 
توجه به تأکیدهای ایشان، بی درنگ دفاتر تألیف سازمان جلسات تخصصی در راستای 
پررنگ ترکــردن این موضوع در کتاب های درســی را در دســتور کار خــود قرار داده و 
اقدامات الزم صورت گرفت. وی در پاســخ به دغدغه جدی رهبر معظم انقالب افزود: 
با اینکه تا پیش از این و در سال تحصیلی جاری نیز بخشی از این اسناد در کتب درسی 
مقاطع و رشــته های مختلف تحصیلی تبیین شده اســت اما  فلسفه استکبارستیزی را 
با انتشــار بیشتر این اســناد و تحلیل و بررســی همه جانبه آنها در کتب درسی، امری 
بــر زمین مانده می دانیم و با برگزاری جلســات تخصصی در تالش هســتیم با رعایت 
نکات اســتاندارد علمی و آموزشــی همچنین جانمایی مناسب برای درج بیشتر اسناد 
النه جاسوســی قدم برداریم. معاون وزیر با پاسخ به دیگر سؤاالت دانشجویان درباره 
نحوه چاپ کتاب های درســی، تبیین چگونگی تحول در نظام آموزشــی مبتنی بر نگاه 
تمدنی، نحوه برنامه ریزی درسی و نظارت بر آن، نسبت سازمان با رسانه ملی همچنین 
مجالت رشــد افزود: طرح واره های مرتبط تنظیم شده و اقدامات بنیادین در این مسیر 
برداشــته شــده که ثمرات برخی از این برنامه ها اکنون در کتب درسی موجود است، 
اما به خوبی می دانیم که با آنچه مطلوب و شایســته دانش آموزان فهیم و خوش آتیه 
کشور است، فاصله داریم. لطیفی در همین راستا با دعوت از دانشجویان برای تقویت 
همکاری با سازمان و برنامه های پژوهشی مورد نیاز در این مسیر خواستار ارائه طرح ها 

و پیشنهادات کارشناسی شده با مبنای علمی و استاندارد شد.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر:
تولید آنتی بیوتیک در هالل احمر  ۵ برابر شد

به گزارش جمعیت هالل احمر، علیرضا عسکری با اشاره به اینکه تولید شربت بروفن 
در شرکت داروسازی افزایش یافته اســت، افزود: تولید شربت بروفن نسبت به ماه های 
گذشــته چهار برابر شــده و این حجم از تولیدات برای پیشگیری از کمبودها انجام شده 
اســت. وی افزود: این حجم از تولید شربت بروفن سبب شده است تا رکورد تولید بروفن 
در کشور شکســته و بر همین اساس در ماه جاری حدود سه میلیون عدد شربت بروفن 
تولید شود. عسکری ادامه داد: کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ و ۵۰۰ از دیگر تولیدات شرکت 
سهاهالل است که تولید این محصول نیز در ماه جاری رشدی پنج برابری خواهد داشت و 
زمینه پنج برابر شدن تولید آنتی بیوتیک در هالل احمر را فراهم می کند. مدیرعامل سازمان 
تدارکات پزشــکی خاطرنشان کرد: در مســیر تولید موانعی وجود دارد که مقداری از آن 
توسط شرکت بازرگانی سهاکیش برطرف شده اما همچنان در تأمین مواد اولیه مشکالتی 
وجود دارد. عسکری با اشــاره به اینکه آغاز برنامه ریزی برای تولید دیگر داروهای مورد 
نیاز جامعه گفت: فنی توئین کامپاندو و گاباپنتین از جمله داروهای دیگری است که تولید 
آنها در دستور کار قرار گرفته و با توجه به نیاز کشور تولید آنها نیز به زودی شروع می شود. 
روزانه ۱۲۰ هزار دارو در قالب شــربت و ســاالنه نیز ۳۰۰ میلیون عدد قرص در شــرکت 

داروسازی سهاهالل تولید می شود.

حمیدرضا آقابابائیان . حقوق دان و وکیل پایه یک  دادگستری: مشکالت اقتصادی، 
نابســامانی اجتماعــی، نابرابری درآمدی، تبعیض در اشــتغال، فخرفروشــی و... 
ازبین بردن زمینه های کســب وکار خانگی و اینترنتی و امثالهم کانون خانواده ها را 
بیش از بیش در معرض تهدید و نابودی قرار داده اســت که ذیال به انواع طالق و 

طرق و آثار هر یک می پردازیم.
انواع طالق در قانون مدنی

مطابق با مــاده  ۱۱۴۳ قانون مدنی ایران طالق بر دو نوع اســت: طالق بائن و 
طالق رجعی.

۱- طالق رجعی
طالق رجعی نوعی از طالق است که در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود 
دارد. این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده 
اســت. حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شــوهر نیز نمی تواند 
این حق را از خود ســاقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشــریفات خاصی نیست و با 
هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند، حتی اگر دست بر بدن زن با شهوت یا 
بدون شــهوت بگذارد هرچند قصد رجوع نداشته باشد، رجوع محسوب می شود. 
نکته دیگر اینکه شــوهر در همان زمان عده طالق حق رجوع دارد و پس از اتمام 

آن حق شوهر از بین می رود.
آثار طالق رجعی

۱- در طالق رجعی تا زمانی که عده زن ســپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع 
نشــده اســت. نفقه زن در دوران عده بر عهده شوهر است و شــوهر می تواند به 

آسانی به زن رجوع کند.
۲- در صورتــی که در دوران عده یکی از زن و یا شــوهر فوت کند، طرف دیگر 

از او ارث می برد.
۳- در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با او ازدواج 

کند.
۴- در دوران عده مرد نمی تواند با خواهرزن خود ازدواج کند.

۵- ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد. نظریه 
شــماره ۷/۸۱۴۱ مورخه ۷۳/۱۲/۲۴ دیوان عالی کشور، در طالق رجعی، زوج حق 

رجوع دارد و بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع آن اقدام کند.
تعریف عده عبارت اســت از مدتی که تا پایان یافتــن آن، زنی که عقد نکاح او 
منحل شــده است، نمی تواند شــوهر دیگری اختیار کند. به بیان ساده عده مدتی 
اســت که در آن زنی که از همسرش جدا شده برای اطمینان از نداشتن فرزندی از 
همسر خود (پاک بودن رحم خود) و احترام به رابطه زناشویی سابق، حق ازدواج 
مجدد را از دســت می  دهد. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ شــوهر، 
فســخ نکاح یا طالق)، نوع ازدواج (دائم یــا موقت) و بارداری یا عدم بارداری زن 

متفاوت است که مختصرا به آنها اشاره می کنیم.
۲- طالق بائن

این طالق در بین مردم به طالق «خلع» معروف اســت. در این طالق در زمان 
عده برای شــوهر حق رجوع نیســت. در چه مواردی طالق بائن محقق می  شود؟ 

مطابق ماده  ۱۱۴۵ قانون مدنی طالق در موارد زیر بائن است:
۱-۲: طالقی که قبل از زناشویی واقع شود.

۲-۲: طالق زن یائسه
۳-۲: طالق خلع؛ طالق زنی که به شــوهرش دیگر عالقه ای ندارد و از او بیزار 
اســت و قصد طالق دارد و شوهرش مایل به طالق دادن او نیست، لذا مهر یا مال 
دیگری از خود به او می بخشد که طالقش را بگیرد. در این نوع طالق تا زمانی که 
زن مهر یا مالی را که به شــوهر بخشــیده، مطالبه نکند، همسرش نمی تواند به او 
رجــوع کند. در صورتی که پس از طالق در زمان عده زوجه مالی را که به شــوهر 
بخشــیده بود مطالبه کند و به اصطالح «رجوع به بذل» کند، طالق بائن به طالق 
رجعی تبدیل شــده و زوج حق رجوع خواهد داشــت. چنانچه زوج در زمان عده 
رجوع کرد، مجددا طالق محقق شــده و مالی که از طرف زوجه بخشیده شده به 

وی بازمی گردد (در این طالق باید کراهت و بیزاری فقط از طرف زن باشد).
۴-۲: طالق مبارات: اگر کراهت و بیزاری از دو طرف یعنی زن و شــوهر باشــد، 

به این نوع طالق مبارات می گویند که در اینجا مالی که زن به شوهر می دهد نباید 
از مقدار مهر زیادتر باشد.

۵-۲: سه طالق (ســومین طالقی که بعد از سه وصلت پی درپی به وجود آید) 
که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست.

نکته ای که مجددا به آن اشاره می کنیم این است که اعطای حق طالق به مرد 
بدان معنا نیســت که زن هیچ گاه نمی تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها 
کند، بلکه می تواند به قاعده عســر و حرج ۱۱۳۰ قانون مدنی و شروط ضمن عقد 
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اســتناد کند و پــس از اثبات در محکمه، حکم عدم امکان 

سازش صادر شود.
حق طالق در قانون ایران

۱- طالق به درخواست مرد
در حقوق ایران، حق طالق در اختیار مرد است. مرد هر وقت بخواهد می تواند 
دادخواست طالق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند 
و این قاعده مبتنی بر فقه اســالمی عنوان می شود که حق طالق را به دست مرد 
داده اســت. ولی این محدودیت برای مرد وجــود دارد که اگر بخواهد زن خود را 
طالق بدهد بایــد حتما به دادگاه مراجعه کند. (طــالق از طرف زوج (مرد)). در 
این صورت، دادگاه گواهی عدم ســازش صادر خواهد کرد و ثبت طالق فقط با این 

گواهی ممکن خواهد بود.
 البته ماده ۱۱۳۳ قانون طالق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود، در سال 
۸۱ به این ترتیب اصالح شــد: «مرد می تواند با رعایت شــرایط مقرر در این قانون 
طالق با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را بنماید». در تبصره این ماده 
حــق طالق برای زن نیز قائل شــد. امروزه مراحل طالق به این صورت اســت که 
اگر مردی بخواهد همســر خود را طالق بدهد، باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه 
با ارجــاع اختالف به داوری اقدام به صلح بین زوجیــن خواهد کرد و در صورتی 
که بین زن و مرد سازشــی ایجاد نشــود، گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از 
سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طالق داشته باشد بازهم موظف است 
مهریــه، جهیزیه و نفقــه زن را مطابق با قانون طالق و مهریــه پرداخت کند. اما 
اگر عذر موجهی وجود نداشــته باشــد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون 
طالق از حق خود اســتفاده کند، این حق برای زن وجود دارد که عالوه بر مهریه، 
جهیزیه و نفقه، اجرت المثل کارهایی را که در طول زندگی مشــترک با عدم قصد 
تبرع و به دســتور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) 

دریافت کند.
۲- موارد طالق به درخواست زن

۱-۲: عدم پرداخت نفقه؛ به حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف 
شــوهر از پرداخت نفقه و عــدم امکان اجرای حکم محکمــه و الزام او به دادن 
نفقــه، زن می توانــد برای طالق به حاکــم رجوع کند و حاکم شــوهر را اجبار به 
طــالق می نماید. همچنین اســت در صورت عجز شــوهر از دادن نفقه (طالق از 

طرف زوجه (زن).
۲-۲: عســر و حرج؛ به موجــب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنــی، در صورتی که دوام 
زوجیت موجب عســر و حرج زوجه باشــد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و 
دادخواست طالق دهد. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه 
می تواند زوج را اجبار به طالق کند و در صورتی که اجبار میســر نباشــد زوجه به 
اذن حاکم شرع طالق داده می شود (عسر و حرج یعنی دشواری، سختی و تنگنا).
۳-۲: غیبــت مرد؛ طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرگاه شــخصی چهار ســال 
تمــام غایــب و مفقوداالثر باشــد، زن او می توانــد تقاضای طالق دهــد. در این 
صــورت بــا رعایت مــاده ۱۰۲۳ حاکم او را طــالق می دهد. مطابق مــاده ۱۰۲۳ 
قانــون طالق، محکمه طی ســه نوبــت آگهی، هر یــك به فاصله یــك ماه، در 
جراید محل و یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار تهران منتشــر می کند. هرگاه یك 
ســال از تاریخ اولین اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشــود، حکم موت فرضی 

در مورد او صادر می شود.
۴-۲: شــرط ضمن عقد؛ درخواست صدور حکم طالق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ 
قانون مدنی. به موجب ماد ه  قانونی یادشــده طرفین عقد می توانند هر شرطی را 

که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشــد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر 
بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب 
شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی 
آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در 

محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
۳- توافق زوجین برای طالق

در طالق توافقــی زوجین هر دو متقاضی طالق بوده و در کلیه امور با یکدیگر 
توافــق کرده اند که باید با مراجعه شــخصی به دادگاه خانواده یا توســط وکالی 
خــود، اعالم توافق خود در اموری همچون وصول یــا بذل مهریه، نفقه ایام عده، 
حضانت فرزند بعد از طالق، مالقات فرزند، شــیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق 
دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای 
اجراشدن طالق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است. ضمن اینکه دادگاه 
پس از بررســی موضوع، مســئله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر 

داوران مبادرت به صدور حکم می کند.
مطابــق با قوانین طــالق در ایران، دادگاه به زوجین اعــالم می کند که داورانی 
از بین بســتگان یا آشــنایان مورد اعتماد خویش تعیین و بــه دادگاه معرفی کنند. 
چنانچــه زوجین نخواهند یــا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه رأســا مبادرت به 
انتخــاب داور می کند. داوران منتخــب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مســلمان، 
متأهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی 
به وضعیت روحی زوجین آشــنا باشــند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختالف 
آنان قرار گیرند. داوران ســعی در ایجاد ســازش میان زوجیــن می کنند و چنانچه 
موفق به این کار نشوند با اعالم مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست 
گواهی عدم امکان ســازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طالق، 

حکم صادره اجرا و صیغه طالق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.
دادگاه هنــگام صدور گواهی عدم امکان ســازش باید اطمینان حاصل کند که 
زوجه باردار نیســت و رویه قضائی در این مورد آن اســت که زوجه برای معاینه و 
صدور گواهی به پزشــک مورد اعتماد (معموال پزشکی قانونی) معرفی می شود 
یــا آنکه دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردارنبودن مراتب را گواهی می کند. مدت 
اعتبار گواهی عدم امکان ســازش ســه ماه از تاریخ صدور اســت و اگر تا پایان آن 
مدت، طرفین یا یکی از آنها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور 

از درجه اعتبار ساقط است.
منظــور قانون گذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و ســرانجام 
تعیین مدت معین برای حل وفصل اختالفات، به ظاهر آن بوده که شــاید طی این 
دوران زن و شــوهر پشــیمان شده و سر خانه و زندگی مشــترک خود بازگردند. از 
ســوی دیگر، گفته می شــود به این ترتیب از اختیارات مرد برای اســتفاده از حق 

طالق کاسته می شود.
طبق قانون طالق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان ســازش به 
دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف اســت 
احضاریه ای برای شوهر بفرستد و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن 
وکالــت در توکیل (وکالت در توکیل در اینجا به این معناســت که قاضی با انتقال 
این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طالق خود اقدام 
کند. چون در قانون طالق دهنده مرد است، زن به این  ترتیب می تواند به وکالت از 

شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.
با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر 
کند و بــه او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه بــه دفترخانه و ارائه حکم عدم 
امکان ســازش و وکالت نامــه فوق الذکر خود را طالق دهد. حــال اگر زن از رفتن 
به دفترخانه خودداری کند، مرد شــخصا با مراجعه بــه آنجا و ارائه گواهی عدم 
امکان ســازش می تواند صیغه طالق را جاری کنــد و دفترخانه به زن موضوع را 

ابالغ خواهد کرد.
باید توجه داشت که در این قســم طالق، توافق طرفین به عنوان مبنای طالق 
و اجرای آن مورد اســتفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طالق 

(که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد.

طالق و انواع آن

فسخ یک قرارداد 
پیچیده


